ผู้โชคดีท่ีใช้บัตรเดบิตและได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่
นางสาวอรนุช มานมูเลาะ
และร้านค้าทีโ่ ชคดี ได้แก่ บริษทั เต็มใจเซอร์วสิ จำ�กัด
ซึง่ ได้รบั รางวัลเป็นเงินรายละ 1,000,000 บาท!
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลที่
2 แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 1 แสนบาท
จำ�นวน 10 รางวัล
และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ของโครงการ
รางวัลละ 3 หมืน่ บาท จำ�นวน 5 รางวัล
สำ � หรั บ การขั บ เคลื่ อ นโครงการขยายการใช้ บั ต ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ มี ก ารร่ ว มลงนามใน MOU ระหว่ า ง
คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กและกำ � กั บ ดู แ ลผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
วางอุ ป กรณ์ รั บ ชำ � ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละผู้ มี สิ ท ธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน
2 ราย ได้แก่ กลุ่ม Consortium และกลุ่มกิจการการค้า
ร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ซึง่ ทัง้ 2 กลุม่ ได้เดินหน้าติดตัง้ เครือ่ ง
EDC ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2560 และได้ รั บ การตอบรั บ
การติดตัง้ เครือ่ ง EDC จากร้านค้าเพิม่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ

ส่ ว นการจั บ รางวั ล ผู้ โ ชคดี ใ นโครงการแจกโชคจาก
การใช้บัตรเดบิตดำ�เนินการโดยคณะกรรมการจับรางวัลที่เป็น
การจับรางวัลโดยใช้ข้อมูลจากการใช้บัตรเดบิตชำ�ระค่าสินค้า
บริการผ่านเครื่อง EDC ซึ่งธนาคารจะนำ�ข้อมูลการใช้จ่าย
มาจัดทำ�เป็นเลขรหัสรายการและส่งเลขรหัสไปยังระบบกลาง
จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำ�หนด คณะกรรมการจะทำ�การจับรางวัล
ผู้โชคดีจากเลขรหัสรายการโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หลังจากนัน้ คณะกรรมการจับรางวัลจะดำ�เนิน
การส่งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชือ่ -นามสกุล
ผู้ได้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของการ
จับรางวัลทุกครัง้ ก่อนการประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ล้นุ รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ท่ใี ช้
บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศไทย เพื่อชำ�ระค่า
สินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์รับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce หรือการทำ�
ธุรกรรมผ่านเครือ่ ง ATM) และไม่มยี อดชำ�ระขัน้ ต่�ำ สำ�หรับ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีการกระตุ้นให้ผู้ท่ีถือ
บัตรเดบิตอยู่แล้ว ใช้บัตรเดบิตในการชำ�ระเงินค่าสินค้าและ
บริการผ่านเครื่อง EDC แทนการใช้เงินสดมากขึ้น จึงได้
ดำ�เนินโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ซึง่ ผูใ้ ช้บตั รเดบิต
และร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ของโครงการมีสิทธิ์ลุ้น
รางวัลทุกเดือน โดยจะประกาศรางวัลครัง้ สุดท้ายในรอบเดือน
นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานแจกรางวั ล ผู้ ใ ช้ บั ต รเดบิ ต และ พฤษภาคม 2561 (ใช้ขอ้ มูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561)
ร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1 สำ�หรับผู้โชคดีท่ีใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC รวมเงินรางวัลทัง้ โครงการระยะเวลา 12 เดือน มูลค่า 84
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2560
ล้านบาท

ร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
และรับบัตรเดบิตผ่านเครือ่ ง EDC ทีต่ ดิ ตัง้ โดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกจากภาครัฐ การใช้จา่ ย 1 ครัง้ หรือรับบัตร 1 ครัง้
เท่ากับ 1 สิทธิ์
เร็วๆ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และธนาคารสมาชิก จะร่วมมือกันจัดโรดโชว์ในทุกภูมภิ าค มุง่ เน้น
ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับประโยชน์ของการใช้บตั ร
เดบิต และการติดตัง้ อุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั
ประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานราชการต่างๆ ต่อไป

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC

แจกแล้ว! แจกจริง!

ก

แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

ระทรวงการคลังดำ�เนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเปลีย่ นพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิต ส่งเสริมให้รา้ นค้าติดตัง้
อุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) เพือ่ เป็นช่องทาง
ให้ประชาชนชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิตมากขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และได้เริ่ม
แจกโชคให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้
รับรางวัลประจำ�เดือนมิถุนายน 2560 มีผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรวม 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่า
รวม 5.75 ล้านบาท
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